
 
 

Vision for udvikling af ungdomsklubområdet i København  
 
Børne- og Ungdomsudvalget har med de politiske sigtelinjer for udvikling 
af ungdomsklubområdet sat en klar retning:  
 
Ungdomsklubberne skal skabe nogle af de stærke fællesskaber, som alle 
unge har brug for. De skal give et bredt udsnit af unge mulighed for at 
prøve sig selv af og finde ud af, hvad de interesserer sig for gennem 
spændende og udviklende aktiviteter og samværsformer. De skal give 
praktiske erfaringer med, hvad det vil sige at have indflydelse på sit 
eget liv både i det små og i de større beslutninger i en ungdomsklub. 
Ungdomsklubberne skal kort sagt give de unge et stærkere fundament i 
deres liv videre frem. 
 
Ungdomsklubberne skal være stærke ungefællesskaber også for de sårbare 
unge, som mistrives og føler sig pressede. For dem kan ungdomsklubberne 
og fællesskaberne være en modvægt og et frirum. De skal fortsat også være 
et tilbud for unge i udsatte positioner, der har brug for at træne nogle 
af de personlige og sociale kompetencer, de ikke får med sig hjemmefra.  
 
Ungdomsklubberne har potentiale til at blive mere for flere 

Alt for mange unge kender ikke til Københavns ungdomsklubber – og alt for 
mange tror ikke, at tilbuddene er spændende. Ungdomsklubberne skal i 
højere grad fremstå som attraktive tilbud for at appellere til en bred 
gruppe af unge. De skal give frirum og ungefællesskaber på tværs af 
forskellige baggrunde. De skal give unge mulighed for at prøve sig selv 
af. De skal give Københavns unge de samme muligheder for at udvikle sig, 
som de unge, der tager et år på efterskole. De københavnske 
ungdomsklubber skal give unge mulighed for at være på efterskole – efter 
skole.  
 
Det kræver aktiviteter af høj kvalitet og en stærk profilering af nye 
UngeVærk og senere ungehuse. Steder, hvor man som ung oplever at blive 
dygtigere og prøve nye ting af. Hvor man tydeligt oplever selv at være 
med til at forme rammerne. Det kræver gode fysiske rammer, som unge kan 
være med til at indrette og tilpasse, prøve sig selv af i, finde ro i – 
som er indrettet på de unges præmisser: Nye ungehuse, der kan danne ramme 
for et cafemiljø i hjertet af ungehuset, lokaler med plads til store 
armbevægelser, hvor der kan bygges scene, tribune eller dyrkes sport – og 
mindre lokaler, der giver rum til fortrolige snakke og hygge.  
 
Det kræver nærværende faglig ledelse og medarbejdere, der er klædt på til 
at arbejde med unges medbestemmelse og indflydelse, så der er rum og 
beslutningskraft til at følge de unges spontanitet og ideer. Til at sætte 
konstruktive rammer og til at slippe dem, når de unge kan og vil selv. Så 
man som ung oplever at møde voksne, der vil en. Som har tillid til dig og 
tør overlade dig nøglerne til ungehuset i weekenden, så man selv kan 
spille musik med vennerne, fordi man har vist, at man er ansvaret 
voksent.   
 



 
 

Det er store ambitioner, der kræver et stort fokus i de kommende år, hvis 
de skal indfris. Heldigvis er der mange dygtige ledere og medarbejdere i 
København i dag og mange gode eksempler i praksis at bygge på.  
 
 
 
Visionen er at indfri de politiske sigtelinjer, hvor ungdomsklubberne 

skal sikre:  

 
1. En vej ind til trivsel og livsduelighed for en bred gruppe af unge 
2. Unge med medejerskab og indflydelse  

 
Det vil kræve: 
 

 Aktiviteter, der tiltrækker og relationer, der får de unge til at 
komme igen 

 Fritidstilbud, de unge kender og bruger 

 De unge møder dygtige ledere og medarbejdere 

 Et sammenhængende ungeliv 

  
 

 
 

Visionen skal understøttes af en række nye, fælles tiltag: 

Fase 1: Igangsættelse af initiativer, der ikke kræver merfinansiering: 

 Etablering af nye UngeVærk i hele byen  

 En stærkere profilering af UngeVærkene, bl.a. gennem et samarbejde 
med Ungdomsskolen.  

 Fælles opstart med inspiration fra efterskoler og gymnasier 

 Forpligtende og stærke samarbejder mellem lokale aktører, 
UngeVærket og den lokale skole 

Fase 2: Igangsættelse af yderligere initiativer, hvis der politisk 

prioriteres midler i budget 2022: 

 Understøttelse af attraktive og udviklende aktiviteter gennem Åben 
Fritid 

 Ungeinddragelse understøttes bl.a. gennem kompetenceudvikling 

samt obligatoriske ungeråd i alle UngeVærk  

 Branding af de mange attraktive tilbud og udvidet åbningstid 

 Screening af de nuværende fysiske faciliteter som forberedelse til 
ungehuse, jf. fase 3 

Fase 3: Etablering af ungehuse, såfremt der politisk afsættes midler 

hertil i kommende budgetter: 

 Attraktive ungehuse, hvor de unge får deres egne stærke, 
alderssvarende miljøer, og hvor alle ungdomsklubtilbuddene i 
bydelen kan samles under ét tag med fysiske rammer indrettet af, 
til og for unge.  


